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Viva Collection

 

2,3 kg/min.

1800 W maks. effekt

Mørkeblå

 
HR2722/10

Hakning med høj ydeevne, uovertruffen hygiejne
InsertClean sikrer problemfri rengøring

Denne højtydende Philips-kødhakker kan hakke store mængder kød takket være den kraftige motor og

metalkoblingen. Efter hakning sikrer den innovative InsertClean-tragt og rengøringsværktøjet uovertruffen

hygiejnisk rengøring.

Effektiv præcision

Hakkekapacitet op til 2,3 kg på 1 minut

3 hygiejniske snitteskiver i rustfrit stål (3 mm, 5 mm og 8 mm)

Solid metalkobling kan holde til kraftig hakning.

1800 W maks. effekt, 500 W nominel motoreffekt

Nemmeste opsætning, samling og brug

Selvkorrigerende kniv og snegl, der altid giver korrekt samling

Pølsehorn 12 mm (tynd) og 22 mm (tyk)

Kebbe maker medfølger

Hurtig og nem rengøring

Innovativt 2-sidet rengøringsværktøj

Innovativ tragtindsats med rengøringsvenligt design



Kødhakker HR2722/10

Vigtigste nyheder

Kraftfuld motor

500W nominel og 1800W maks. effekt til nem

og hurtig kødhakning.

3 skiver i rustfrit stål medfølger

De 3 hygiejniske snitteskiver i rustfrit stål (3, 5

og 8 mm) justeres i forhold til din egen

hakkestil og dine retter. Fra den ultralille på 3

mm til den grovere på 8 mm.

Metalgearkobling

Metalgearkoblingen er konstrueret til at kunne

modstå intens hakning.

Selvkorrigerende kniv og skrue

Kniven kan kun samles korrekt på fødesneglen.

Pølsehorn

De 2 pølsehorn i forskellige størrelser giver dig

mulighed for at skabe forskellige resultater.

Brug 12 mm for at få tyndere resultater eller 22

mm for tykkere.

Kebbe maker

Kebbe maker medfølger

Innovativ tragtindsats

Den nyskabende tragtindsats giver bedre

adgang til det område, hvor der sætter sig flest

rester. Dette sikrer fremragende, hurtig og

hygiejnisk rengøring.

Nyskabende rengøringsværktøj

Det innovative 2-sidede rengøringsværktøj

mindsker rengøringstiden med 50 %. Efter

hakning skal du blot klikke på hakkerens

skærm på rengøringsværktøjet og skylle den

under rindende vand. Ingen irriterende

rengøring af tilstoppede skærmhuller længere!

Høj kapacitet

Problemfri hakkekapacitet op til 2,3 kg på 1

minut.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.



Kødhakker HR2722/10

Specifikationer

Tilbehør

Inklusive: Rengøringsværktøj, Kebbe maker,

Pølsehorn

Generelle specifikationer

Antal snitteskiver: 3

Antal hastighedsindstillinger: 1

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Bæredygtighed

Emballage: > 90 % genbrugsmaterialer

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Tekniske specifikationer

Ledningslængde: 1 m

Frekvens: 50 Hz

Strøm: 1800 W

Vægt og dimensioner

Pølsehornsdiameter: 12,22 mm

Størrelse på hakkeskive: 3,5,8 mm

Design

Farve: Mørkeblå

Overflade

Tilbehørsmateriale: Rustfrit stål

Materiale: kniv: Rustfrit stål

Materiale: basisenhed: ABS-plastik

Tilførselsbakkemateriale: Metal
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